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Na indústria de calçados eles
são conhecidos como tênis
"fashion", "casual" ou de "estilo
de vida". Para os consumidores,
entretanto, são apenas tênis que
estão na moda e parecem ser es-
portivos, mas cujo desempenho
lembra o de chinelos.

O estilo — exemplificado em
marcas como Puma, Skechers e
Adidas — é a maior tendência
atual na indústria do setor. E a
Nike começa a dar-se conta.

Normalmente criadora de ten-
dências, agora a Nike precisa cor-
rer atrás. O analista John Shanley,
do Susquehanna Financial Group,
acredita que a companhia está "de
dois a dois anos e meio" atrás da
tendência. "Tem muito a ver com a
ênfase histórica da empresa na
(questão) técnica dos calçados."

Muitos dos tênis da nova ten-
dência têm a aparência de um
tênis de corrida, mas geralmen-
te não possuem os dispositivos
técnicos, como amortecimento
ou suporte do arco. Na semana
passada, o executivo-chefe da
maior rede varejista de artigos e
tênis esportivos do mundo Foot
Locker, Matthew Sierra, disse a

investidores que a Nike estava
sendo "agressiva" para entrar
na categoria. "Não há dúvida de
que essa é a tendência predomi-
nante no mercado."

O motivo pelo qual esse tipo de
calçado está em destaque é porque
os consumidores na Europa e Ja-
pão — onde a Nike não está se sain-
do bem — estão trocando os tênis
de primeira unha (de mais de US$
100) por modelos mais baratos do
novo estilo. A Nike domina as ven-
das na faixa de preços mais altos.

Na Europa, a baixa procura pe-
los modelos mais caros e com
mais tecnologia da Nike levou
muitos varejistas a dar altos des-
contos nos seus produtos.

A analista Kate McShane, do Ci-
tigroup, diz que a Nike está am-
pliando sua oferta de tênis "estilo
de vida", mas que pode levar al-
gum tempo para ganhar força no
mercado. Se a companhia der a
largada agora com o tênis do no-
vo estilo, "não perderá totalmente
a tendência", afirmou.

A própria empresa está mais oti-
mista. "Vimos um sucesso conside-
rável na Europa de modelos pro-
duzidos por nós como Shox Rival,
Sprint Sister e Zoom Blazer. Esses
tênis fazem parte da série de pro-
dutos de cultura esportiva que co-
meçamos a lançar ao redor do
mundo e temos visto grande su-

cesso nessa categoria", afirmou
uma porta-voz da Nike.

No Japão, a Nike vêm apresen-
tando dificuldades com a concor-
rência de baixo preço da Adidas e
da Asics e da melhor gama de pro-
dutos desta última marca, além da
forte procura pelos produtos mais
baratos, segundo analistas.

Nos Estados Unidos, entretan-
to, a história é diferente. A de-
manda por produtos de primeira
linha — como os modelos Air Jor-
dan, o mais vendido na história
— continua forte, mesmo com os
consumidores também aderindo
aos estilos de tênis mais baratos.

"Competitivamente, acredita-
mos que a Nike nunca esteve tão
forte nós Estados Unidos", afir-
mou a analista Margaret Mager,
do Goldman Sachs. O analista Jef-
frey Edelman, do banco suíço
UBS afirmou, em informe, que o
estilo mais barato "parece conti-
nuar a crescer em popularidade
nos Estados Unidos", mas a Nike
"continua com penetração baixa
nessa categoria em todas as re-
giões geográficas".

Os analistas esperam que a Ni-
ke aborde a questão da nova
tendência quando anunciar os
resultados de seu terceiro tri-
mestre fiscal, hoje, o primeiro
sob o comando do novo executi-
vo-chefe, Mark Parker.
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